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REESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO MÉDICO 

CARACTERIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS E ESTÁGIOS DA NOVA MATRIZ CURRICULAR 

23/5/2014 

 

CÓDIGO DA DISCIPLINA ATUAL:  BIQ609 

NOME ATUAL:  QUÍMICA FISIOLÓGICA MÉDICA 

NOVO NOME:  BIOQUIMICA II 

CARGA HORÁRIA ATUAL:  45 

NOVA CARGA HORÁRIA:  30 

PERÍODO ATUAL:  3º. 

NOVO PERÍODO:  3º.  

PRÉ-REQUISITOS (ESPECIFICAR CONTEÚDOS E, SE POSSÍVEL, DISCIPLINAS): 

Bioquímica I (estrutura e função de macromoléculas, síntese e degradação de carboidratos, 

proteínas e lipídeos). 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, HABILIDADES, ATITUDES): 

- Conhecer as bases bioquímicas de eventos fisiológicos e patológicos, relacionando as 

manifestações e condutas com as alterações metabólicas 

-  Integrar os conhecimentos básicos adquiridos na Disciplina Bioquímica I, sendo capaz de prever 

as alterações decorrentes dos diversos estados metabólicos 

- Conhecer as bases da nutrição e da função orgânica dos macro e micronutrientes 

- Ser capaz de entender as recomendações nutricionais baseado nas funções dos nutrientes e seu 

metabolismo 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (ESPECIFICAR TAMBÉM O CONTEÚDO DE ÉTICA MAIS APROPRIADO 
A SER DESENVOLVIDO DE MANEIRA INTENCIONAL E SISTEMÁTICA DURANTE ESSA ATIVIDADE): 
Bioquímica II 

-Integração e Regulação do Metabolismo 

-Efeitos metabólicos do jejum e alimentação 

-Nutrientes e nutrição. 

-Vitaminas, da função à manifestação de deficiência 
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-Desnutrição protéico-energética 

-Síndrome Metabólica e adipocinas  

-Obesidade  e suas complicações metabólicas 

-Metabolismo de colesterol, lipoproteínas e aterosclerose e a nutrição 

-Diabetes Mellitus e mecanismos de resistência à insulina  

-Bases metabólicas da nutrição e suplementos esportivos  

METÓDO (AULA TEÓRICA, AULA PRÁTICA, SEMINÁRIO, GD, TRABALHO DE CAMPO, ETC.). 
DETALHAR: 
Métodos utilizados: aulas teóricas, aulas práticas e discussão de casos clínicos 
Aulas teóricas ( 10 aulas) 
- Integração e Regulação do Metabolismo no jejum e estado alimentado ( 1 aula) 
-Nutrientes e nutrição (2 aulas) 
             -  Composição corporal 
             -  Gasto energético do indivíduo saudável 
             -  Avaliação da composição corporal 
             -  Necessidades Nutricionais de carboidratos, proteínas e lipídeos 
-Desnutrição Protéico-energética e vitamínica: bases metabólicas da função e deficiência (2 aula) 
             - Marasmo 
             - Kwashiorkor 
             - Vitaminas  
- Bases Metabólicas do suporte nutricional artificial (1 aula) 
            - Nutrição Enteral 
            - Nutrição Parenteral 
 
-Síndrome Metabólica e obesidade  (1 aula) 
-Diabetes Mellitus e mecanismos de resistência à insulina  (1 aula) 
-Metabolismo de colesterol e lipoproteinas e aterosclerose (2 aulas) 
-Metabolismo e Esporte  (1 aulas) 
             - Gasto energético no repouso e esforço, atividade aeróbica e anaeróbica, recursos 
Ergogênicos 
 
 Discussão de Casos clínicos: (3 aulas) 
            -  Desnutrição  e obesidade (1 aula) 
            -  Aterosclerose e dislipidemias (1 aula) 
            - Nutrição e Esporte (1 aula) 
  
Atividades direcionadas:  (1 aulas) 
Avaliação do seu gasto energético total, composição corporal e adequação nutricional (1 aulas) 
 
Prova teórica: 1 aula 

CENÁRIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: 
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A Bioquímica II é baseada na aplicação dos conhecimentos teóricos acumulados de eventos 

metabólicos, integrados a experiência do cotidiano. Assim, nas aulas ocorrerá troca de 

experiências e o aprendizado também baseado na desmistificação ou estruturação do “conceitos” 

obtidos no dia a dia.   

 

INFRA-ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA:  

Salas de aula, datashow, balanças associadas a bioimpedância e espaço para reuniões em grupos. 

Aulas pela manhã 

AVALIAÇÃO (FORMATIVA, SOMATIVA, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, ETC): 

A avaliação será feita  diretamente através das provas teóricas e pela análise dos casos clínicos e 

interpretação das aulas práticas. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR): 

Bioquímica Ilustrada (Harvey última edição) 

Manual de Bioquímica com Correlações Clínicas – Devlin (edição mais recente) 

Nutrição Moderna na Saude e na Doença  - Shils (edição mais recente) 

CORPO DOCENTE: 

RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO PARA CADA UMA DAS ATIVIDADES PREVISTAS: 

1 professor/ turma de 80 alunos 

PERFIL DOS DOCENTES: 

Conhecimento/formação em bioquímica com experiência em metabolismo, nutrição e aspectos 

metabólicos de situações clínicas. 

 

CAPACITAÇÃO DOS ATUAIS PROFESSORES: 

Professores do departamento de bioquímica e imunologia são capacitados para a disciplina. 

 

 

  

ESTRATÉGIAS PARA INTEGRAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL COM DEMAIS  
DISCIPLINAS/ESTÁGIOS: 
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Preparação para fisiologia medica, farmacologia, cardiologia. 

 

POSSIBILIDADE DE OFERTA DA/O DISCIPLINA/ESTÁGIO COMO FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
PARA OUTROS CURSOS. ESPECIFICAR: 
Pode ser feita para qualquer curso área biológica, incluindo nutrição, educação física e 

fisioterapia, farmácia, ciências biológicas, etc. 

  

PROFESSORES/ALUNOS ENVOLVIDOS NO DETALHAMENTO DESSA ATIVIDADE: 

Jacqueline Isaura Alvarez Leite 

 


